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Atendimento ao corretor, ligue:

21 3004-1022

Tudo o que você precisa para
conquistar o mercado de vez.
A Amil busca sempre disponibilizar os melhores planos empresariais
médicos e odontológicos para aumentar as suas oportunidades
de negócio. É por isso que ela traz mais uma novidade! Agora, os nossos
corretores podem contar com uma equipe de backoffi  ce exclusiva
para oferecer um atendimento personalizado na hora de fazer negociações
de pequenas e médias empresas Porte II (30 a 99 vidas).

Lembre-se! Você ainda tem à disposição o Atendimento ao Corretor
para esclarecer dúvidas sobre planos e contratos da Amil.

amil.com.bramil.com.br

Aqui tem
parceria forte!

Atendimento equipe backoffi  ce pelo telefone:

ou pelo e-mail: canalcorretorasrj@amil.com.br

Funcionamento: 2ª a 5ª feira, das 8h às 18h,
e 6ª feira, das 8h às 17h.

21 2517-4001

Carros voadores e o 
mercado de seguros

A última edição da Revista Aconseg-RJ de 2016 tem 
ares de um futuro que já chegou. Não é necessário ser es-
pecialista no assunto tecnologia para perceber que a te-
lefonia, os computadores, a internet, os games e outros 
tantos adventos que nos cercam surgiram há muito pouco 
tempo e evoluem a passos largos, sem pedir licença antes 
de mudar radicalmente as suas formas, seu conteúdo e, 
consequentemente, o estilo de vida das pessoas. 

Uma dessas mudanças, apontada pelo fundador da 
Google X, que responde pelos projetos mais arrojados da 
empresa, Sebastian Thrun, é a automatização dos automó-
veis, que poderão até voar antes do que imaginamos. Se-
gundo o executivo, o avanço pode tornar cerca de 80% do 
total de veículos que circulam hoje desnecessários. Como 
o mercado segurador responderá à nova realidade em um 
de seus mais expressivos segmentos?

O grande divisor de águas promete ser a chamada In-
ternet das Coisas, que garante a comunicação entre me-
canismos sem a interferência humana. O conceito é tema 
de nossa matéria principal. Com mais de 250 milhões de 
veículos conectados até 2020, as seguradoras terão acesso 
a um quase infinito universo de dados para analisar riscos 
e elaborar coberturas cada vez mais personalizadas. Lan-
çamos a reflexão: estamos projetando nossos negócios em 
função deste cenário tecnológico?

O pensamento vale não só para as seguradoras, mas 
também para os corretores de seguros, ainda que em me-
nores proporções. Um primeiro passo nesse sentido para 
esses profissionais é adotar de uma vez por todas a comu-
nicação digital, lançando mão de suas inúmeras ferramen-
tas na hora de conquistar e fidelizar clientes. A campanha 
Corretor Certo, lançada pela Aconseg-RJ em comemora-
ção ao Dia do Corretor, em outubro, caminha nessa dire-
ção. Essas e outras pautas você confere a partir de agora.

Boa leitura!

Luiz Philipe Baeta Neves
Presidente da Aconseg-RJ
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AMIL APOSTA 
EM ATENÇÃO 
PRIMÁRIA E

PÁGINA 05
ANÚNCIO 

BRADESCO

Plano Amil 
Life, pensado 
para o público 
empresarial, 

visa ao resgate 
da relação entre 

os médicos 
de família e os 

pacientes

“O beneficiário também pode usar a rede credenciada com 
a contrapartida da coparticipação. Mas, cada vez que o 
procedimento ou direcionamento for dado pelo seu médico 
acompanhante, ele é isento de pagamento.”
Cássio Zandoná, diretor comercial da Amil

COPARTICIPAÇÃO
Atenta às novas demandas dos con-

sumidores, a Amil lançou, neste semes-
tre, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
um modelo inédito de plano de saúde no 
país: o Amil Life. Baseado em dois pila-
res – atenção primária e coparticipação 
–, o objetivo é resgatar o vínculo entre 
médicos de família e pacientes, além de 
proporcionar redução de custos.

O produto, desenhado para o público 
empresarial, visa a atender a uma par-
cela de companhias que, diante da crise 
econômica, tem enfrentado dificuldades 
para manter a oferta do plano de saúde 
aos seus funcionários. “São empresas 
que primam pela qualidade de serviço 
aliada ao controle de custos. Juntamos 
uma demanda social a uma demanda 
corporativa”, afirma o diretor comercial 
da Amil, Cássio Zandoná.

O ineditismo do Amil Life está jus-
tamente em unir a face assistencial à 
comercial dos planos de saúde. “Chega-
mos a um modelo em que o médico de 
família acompanha de perto a saúde do 
paciente e fica responsável pelo direcio-
namento a especialistas. O beneficiário 
também pode usar a rede credenciada 
com a contrapartida da coparticipação. 
Mas, cada vez que o procedimento ou 
direcionamento for dado pelo seu médi-
co acompanhante, o cliente é isento de 
pagamento”, explica o executivo.

Ele acrescenta que o público atendi-
do terá disponível uma equipe de saúde 

exclusiva, composta por médico, enfer-
meiro e agente de saúde, que poderá 
ser acionada pelo celular em qualquer 
intercorrência médica. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, cerca de 80% 
dos casos atendidos em consultório, 
por médicos de família, são resolvidos 
sem necessidade de encaminhamento 
para especialistas. Na prática, signifi-
ca dizer que o modelo mais efetivo é 
também o mais antigo: o do médico 
que conhece o paciente pelo nome e o 
acompanha da infância à idade adulta. 
Essa é justamente a proposta assisten-
cial da operadora. 

Zandoná ressalta que outra vantagem 
do modelo é o acesso aos médicos de 
família sem a necessidade de agenda-
mento prévio. Eles ficarão alocados em 
unidades exclusivas, dedicadas à atenção 
primária: os Clubes Vida de Saúde. Nes-
ses espaços, serão realizadas atividades 
e debates sobre prevenção de doenças e 
mudanças comportamentais para melhor 
qualidade de vida. 

Os clientes também contarão com 
um site para acompanhar seus históricos 
de atendimento e carregar informações 
pessoais sobre seus hábitos de vida e 
características pessoais. Esses dados se-
rão encaminhados aos agentes de saúde 
e servirão de base para a definição dos 
temas a serem tratados em consulta. O 
plano Amil Life pode ser contratado por 
empresas a partir de três vidas. 

Cássio 
Zandoná
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Dores crônicas nas costas impactam a 
produtividade no trabalho. É o que revela 
estudo da SulAmérica realizado de maio 
de 2013 a março de 2016, com mais de 
13 mil segurados da companhia. De toda 
a base analisada, cerca de mil indivíduos 
informaram sofrer de dores recorrentes 
nas costas. De acordo com o levantamen-
to, 54% deles sinalizaram dificuldades de 
concentração no expediente, 64% mais 
que a média do total de entrevistados. 
Além disso, 44% das pessoas com o pro-
blema perderam, pelo menos, três dias de 
trabalho no ano anterior à pesquisa, alta 
de 42% em relação à média.

As mulheres representam 68,5% do 
grupo impactado pelo problema – e a cro-
nicidade piora na faixa de 41 a 60 anos, o 
que, segundo a diretora Técnica e de Rela-
cionamento com Prestadores da SulAmé-
rica, Tereza Veloso, pode estar relacionado 
às gestações, ganho de peso e menopausa. 
“De forma geral, exercícios regulares e 
feitos com orientação profissional, ade-
quação do peso e postura 
correta ao sentar, ao le-
vantar objetos e ao utilizar 
smartphones e tablets po-
dem auxiliar na melhora 
e na prevenção de lesões”, 
afirma a especialista. 

O estudo teve como 
base questionários pre-
enchidos por meio da 
Plataforma de Bem-Estar 
do Programa SulAmérica 
Saúde Ativa, portal online 
que permite o mapeamen-
to dos diversos aspectos 
da vida do usuário. “A 

SulAmérica atua desde 2002 guiada por 
uma diretriz alicerçada em gestão de 
saúde. Sob o conceito SulAmérica Saú-
de Ativa, a empresa vem desenvolven-
do ações para acompanhar e orientar os 
segurados na melhoria da qualidade de 
vida. Muitos resultados positivos foram 
colhidos a partir dessa estratégia, trazen-
do ganhos para o bem-estar dos usuários, 
além de contribuir para a produtividade 
das empresas clientes e para a sustenta-
bilidade da cadeia de saúde”, explica o 
vice-presidente de Saúde e Odonto da 
SulAmérica, Maurício Lopes. 

O Coluna Ativa é uma das iniciativas do 
programa, visando a auxiliar na redução de 
complicações relacionadas a patologias na 
coluna, contribuindo para o desfecho clínico, 
a redução de absenteísmo e o aumento nas 
condições de saúde do segurado. Os ingres-
santes conseguem reduzir pela metade o ní-
vel de incômodo com dores nas costas após 
participar do programa, sendo que em 40% 
dos casos os indivíduos deixam de senti-las.  

O SulAmérica Saúde Ati-
va e a Plataforma de Bem-
-Estar estão disponíveis para 
a base de segurados adultos 
da SulAmérica Saúde, in-
cluindo clientes do Saúde 
PME, para empresas com 3 
a 29 vidas, e do Saúde PME 
Mais, para empresas com 30 
a 99 vidas. Os planos contam 
com modalidades de contra-
tação ambulatorial e hospita-
lar com obstetrícia, ou apenas 
hospitalar com obstetrícia, 
além descontos em mais de 
3.500 medicamentos.

DORES CRÔNICAS 
NAS COSTAS 

AFETAM

Estudo da SulAmérica 
mostra que 54% 
dos profissionais 

têm dificuldade de 
concentração durante 

o expediente.

“ ” 
Exercícios regulares com orientação profissional, 
adequação do peso e postura correta ao sentar, levantar 
objetos e utilizar smartphones e tablets podem auxiliar 
na melhora e na prevenção de lesões.

Tereza Veloso, diretora técnica da SulAmérica

PRODUTIVIDADE
NO TRABALHO

Para conquistar novos clientes com 
seu seguro Auto e proporcionar mais 
oportunidades de negócios para seus 
corretores e assessorias, a Tokio Marine, 
uma das maiores seguradoras do Brasil, 
lança o “Tokio Marine Auto Roubo + 
Rastreador”, produto que oferece cober-
tura básica para furto, roubo e incêndio, 
assistência 24 horas e prevê a instalação 
em comodato gratuita do rastreador, que 
fica no veículo enquanto durar o contrato. 

Entre os principais diferenciais de 
mercado estão a possibilidade de inclusão 
de cobertura para terceiros – responsabi-
lidade civil danos materiais e corporais 
– vidros, carro reserva e todas as demais 
coberturas e serviços de seguro Auto. O 
produto até 50% mais barato em relação 
aos tradicionais. 

“Com o Tokio Marine Auto Roubo + 
Rastreador, vamos ampliar significativa-
mente as oportunidades de negócios dos 
profissionais que comercializam nossos 
seguros e suprir as necessi-
dades da parcela de consu-
midores que não contratam 
seguro porque não encon-
tram preços acessíveis. 
Somos a primeira grande 
seguradora a oferecer um 
seguro de qualidade com 
rastreador, em vez de um 
rastreador com seguro”, 
afirma o Diretor de Auto-
móvel Luiz Padial. O pa-
gamento pode ser efetuado 
em até seis vezes sem juros 
ou 12 vezes fixas.

A seguradora também 
oferece outras opções de 

produtos, todas calculadas pelos correto-
res em uma única cotação por meio do 
Cotador Tokio Marine Auto – CTA. São 
elas: Tokio Marine Auto e Tokio Mari-
ne Auto Clássico. Além de ampliar seu 
portfólio para atender a todos os perfis 
de consumidor, a companhia possibilita 
comissão flexível e preços mais com-
petitivos e atraentes aos seus parceiros e 
clientes. “A expectativa é que o seguro 
Roubo + Rastreador represente até 10% 
das vendas da carteira no prazo de três 
anos”, explica Padial. 

Há quatro anos consecutivos, consi-
derando o intervalo entre 2012 e 2015, 
a Tokio Marine é a companhia que mais 
cresce em seguro Automóvel entre as dez 
maiores do setor. Em 2015, a seguradora 
cresceu 19,3% neste segmento, enquan-
to o mercado avançou 2,8%. De acordo 
com Padial, a expectativa da empresa é 
fechar o ano com um crescimento entre 
5% e 6% em relação ao ano passado.

A Tokio Marine tem 
1.200.000 veículos se-
gurados, e registrou R$ 
1,108 bilhão em produção 
no primeiro semestre de 
2016. Com esses núme-
ros, sua participação de 
mercado passou de 6,8% 
para 7,3%. “Atribuímos 
esse desempenho ao nosso 
foco na qualidade dos pro-
dutos e serviços, à flexibi-
lidade dos seguros Tokio 
Marine e ao apoio dos 
mais de 20 mil corretores 
que trabalham conosco”, 
diz o executivo. 

AUTO ROUBO + 
RASTREADOR

TOKIO MARINE 
LANÇA 

SEGURO
“ ” 

Com esse produto, vamos ampliar significativamente 
as oportunidades de negócios dos corretores e suprir 
as necessidades de consumidores que não contratam 
seguro porque não encontram preços acessíveis.

Luiz Padial diretor de Automóvel da Tokio Marine 

Luiz Padial aposta: 
produto representará 

10% da carteira 
em 3 anos

Produto alia preço 
competitivo à 
excelência no 

atendimento que 
faz da Seguradora 
uma das maiores 

do país.

Tereza Veloso, 
diretora técnica da 

SulAmérica, participou 
do estudo
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Em setembro deste ano, a Microsoft 
e a Renault-Nissan fecharam acordo 
para a fabricação dos próximos carros 
das marcas. Não, a empresa de softwa-
res de computador não mudou de seg-
mento: é que o carro do futuro funcio-
nará basicamente da mesma forma que 
os PCs de hoje. As fabricantes preveem, 
por exemplo, que dados como rotas re-
correntes sejam armazenadas na nuvem, 
o que permitirá a transferência dessas 
informações quando o proprietário tro-
car de carro, bastando que ele faça login 
para acessá-las.

Muitos outros recursos dignos de fil-
mes futuristas estão perto ou já se torna-
ram realidade: o acesso automatizado a 
garagens por meio da associação entre 
os endereços IP do veículo e do local 
físico, carros que trafegam sem moto-
rista - a exemplo do americano Tesla e 
de parceria recém firmada entre a Ford, 
o Google e o Uber – e até mesmo ca-
pazes de voar. Tudo isso graças à cha-
mada Internet das Coisas 
ou, em inglês, Internet of 
Things (IoT), conceito 
que nomeia a conexão e 
interação entre objetos 
independentemente da 
intervenção humana.

Segundo a consulto-
ria Gartner, os investi-
mentos em Internet das 
Coisas devem alcançar 
quase US$ 300 bilhões 
em 2020. Até o período, 
250 milhões de automó-
veis, principal segmento 
atendido pelo mercado 

de seguros, estarão conectados à IoT. Na 
prática, isso significa que as seguradoras 
terão acesso a um rico universo de infor-
mações úteis para analisar riscos e per-
fis de contratação, precificar de maneira 
mais específica e oferecer coberturas 
personalizadas.

A IoT começa a se relacionar à ativi-
dade seguradora no momento em que o 
usuário realiza buscas para comprar um 
automóvel e, a partir da coleta desses da-
dos, as companhias têm a oportunidade de 
fazer chegar ao futuro comprador a ofer-
ta de um seguro. Quem nunca pesquisou 
sobre pontos turísticos e viu, no minuto 
seguinte, suas redes sociais recheadas de 
anúncios de passagens aéreas e hospeda-
gem? O mesmo pode e já começou a ser 
feito pelas seguradoras, como exemplifi-
ca o advogado do Motta, Soito & Sousa 
Advocacia e membro da Seção Brasileira 
da Associação Internacional do Direito do 
Seguro (AIDA), Henrique Motta.

“O grande desafio é adequar e desen-
volver produtos utilizando 
desde informações que 
permitam vantagens ne-
gociais como o direciona-
mento de publicidade até, 
sobretudo, estar preparado 
para formular uma análise 
de risco mais precisa, tan-
to para os produtos exis-
tentes como para os que 
serão desenvolvidos sob a 
égide das novas tecnolo-
gias”, afirma. Ele acredita 
que, com a utilização cada 
vez mais intensa da Inter-
net das Coisas, o universo 

INTERNET 
DAS 

COISAS:

Segundo a consultoria 
Gartner, até 2020, 

250 milhões de 
automóveis estarão 

conectados à 
chamada IoT, 
fornecendo às 

seguradoras um 
rico universo de 

dados para analisar 
riscos, precificar 
melhor e oferecer 

coberturas altamente 
personalizadas.

“ ” 
A tecnologia deverá provocar uma revolução na subscrição 
de riscos dos veículos, que hoje consideram idade, sexo, 
tempo de habilitação, infrações de trânsito e histórico 
de acidentes do motorista

Henrique Motta, membro da AIDA Brasil e advogado da Motta, 
Soito e Sousa Advocacia

REVOLUÇÃO NO 
SEGURO AUTO

da inteligência artificial fará parte da 
realidade dos produtos, hoje baseados 
no comportamento humano.

Motta acrescenta que “a instalação 
de rastreadores, exigida por algumas 
seguradoras, por exemplo, tende a se 
tornar desnecessária, uma vez que veí-
culos com tecnologia de geolocalização 
já permitem o seu rastreamento. Além 
da eliminação desse custo, será possí-

vel rastrear toda a frota segurada, e não 
apenas automóveis com perfil de maior 
risco”. Para ele, a tecnologia empregada 
em larga escala não só facilitará a loca-
lização de veículos roubados, mas tam-
bém o combate às fraudes.

O monitoramento cria ainda um 
ambiente em que as operadoras pode-
rão ser mais proativas, enviando alertas 
sobre possíveis problemas mecânicos 

antes mesmo que eles apareçam, so-
bre comportamentos de risco e trajetos 
suspeitos ou ainda acionando o resga-
te imediato ao detectar o acionamento 
dos airbags de um veículo segurado. 
Para se ter uma ideia, já existem, no 
mercado de pneus, versões equipadas 
com sistema de sensores que alertam o 
motorista sobre o nível de calibragem e 
desgaste do produto.

Henrique Motta diz que 
inteligência artificial 

fará parte da realidade 
dos produtos
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História
Em 1999, o pesquisador 

britânico Kevin Ashton utilizou 
o termo “internet das coisas” 
pela primeira vez. Ele previu 
que o advento tornaria possível 
monitorar e mensurar tudo, 
minimizando desperdícios, 
perdas e custos, já que 
forneceria conhecimento prévio 
sobre coisas que precisassem 
de substituição, reparação ou 
atualização.

A expectativa é de que, com a 
consolidação dessas tecnologias, o 
caminho estará aberto para a ampla 
adoção dos carros autônomos, em-
barcados com as chamadas tecno-
logias Vehicle-to-Vehicle (V2V), 
capazes de se comunicar entre si e 
com estradas inteligentes. “O ad-
vento deverá provocar uma revo-
lução na subscrição de riscos dos 
veículos, que atualmente levam em 
conta idade, sexo, tempo de ha-
bilitação, número de infrações de 
trânsito e histórico de acidentes do 
motorista para aceitar a proposta e 
calcular o prêmio”, explica o es-
pecialista. Já que não haverá mo-
torista, novos parâmetros precisarão 
ser estabelecidos.

Por outro lado, o terreno ain-
da pouco explorado gera dúvidas 
acerca de questões como a adequa-
da atribuição de responsabilidade 
em caso de acidentes envolvendo 
um veículo do tipo e outro condu-
zido por motorista ou mesmo entre 

dois carros autônomos; dos riscos 
da invasão cibernética, que ganham 
proporção ainda maior em um mun-
do totalmente conectado; da melhor 
maneira de garantir a privacidade 
dos usuários e do volume excessivo 
da troca de dados, que causa preocu-
pação em termos de infraestrutura. 
Ainda não se conhece a fundo o po-
tencial da Internet das Coisas, mas 
ela promete ser um divisor de águas 
no modo de vida das pessoas. 

Por isso, de acordo com o presidente 
da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Ne-
ves, é importante pensar sobre o que o 
mercado de seguros está fazendo para 
se antecipar à nova realidade. “Estamos 
sendo proativos? Estamos projetando 
nossos negócios em função deste ce-
nário? Se continuarmos oferecendo os 
mesmos produtos, seremos engolidos 
pela efervescência tecnológica. É tem-
po de refletirmos sobre os nossos cami-
nhos, escolhas e de sermos visionários 
em relação às necessidades das novas 
gerações”, aposta o executivo. 

Na mira dos empresários
Os olhares brasileiros estão cada vez mais atentos 
à Internet das Coisas, que vem sendo debatida por 
diversos segmentos da economia e desmitificada em 
grandes veículos de comunicação. 

Conectividade
é grande desafio

 “A mudança tecnológica chegando mais 
rápido” foi também tema de um dos painéis do 
10º Insurance Service Meeting, maior evento 
de tecnologia do mercado de seguros brasileiro, 
realizado pela Confederação Nacional das Se-
guradoras (CNseg) em novembro.  O professor 
da Fundação Instituto de Administração (FIA), 
CEO da Inova Consulting e colunista da rádio 
CBN, Luis Rasquilha, destacou o poder da tec-
nologia e da conectividade no âmbito das em-
presas e da sociedade em geral, na medida em 
que robôs cada vez mais avançados já ocupam 
espaço em algumas profissões.

Ele apresentou dados sobre a força da popu-
lação conectada em relação à população global 
que vêm crescendo em larga escala desde o ano 
2000, quando havia cerca de seis bilhões de pes-
soas no mundo, das quais apenas 6% estavam 
conectadas. Em 2010, esse número subia para 
sete bilhões de pessoas no mundo, das quais 
23% delas já estavam conectadas. Em 2020, 
estima-se que esta barreira terá ultrapassado a 
casa dos sete bilhões de pessoas no mundo e que 
66% delas estarão conectadas, gerando um flu-
xo de três bilhões de novos consumidores com 
acesso à internet. 

“Será que estamos preparados para a cha-
mada transformação digital que vai além de 
ter um site, uma rede social, uma estrutura de 
TI adequada e alguns automatismos?”, questio-
nou, destacando que 90% do conhecimento do 
mundo de hoje foi gerado apenas nos últimos 24 
meses. A expectativa é de que, até 2020, serão 
necessárias apenas 12 horas para que o conhe-
cimento humano duplique. “Mapeiem de forma 
muito clara quem são os novos entrantes no seu 
mercado. Não se preocupem tanto com quem 
está fazendo o mesmo que vocês fazem. Se pre-
ocupem com quem pode entrar no setor revolu-
cionando aquilo que vocês fazem”, aconselha.

Já o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
deu luz a uma questão importante:  como incor-
porar a camada da população que não tem aces-
so a tecnologia mais avançada aos mercados de 
trabalho, de consumo e de bens de produção? 
Segundo ele, dados recentes de pesquisa sobre 
Tecnologias da Informação apontam que 58% 
da população brasileira acessa a internet regu-
larmente e que deste total, 89% dos internautas 
utilizam aparelhos celulares. “Ao mesmo tem-
po, 42% da população não tem acesso à internet. 
Corremos o risco de haver uma falta de inclusão 
de uma parcela da  população?”, completou.

Mudanças de paradigma 
são traumáticas para 
todos os lados. A palavra 

chave na Futurecom [feira de 
telecomunicações] foi a sigla 
IoT, de Internet of Things, 
a internet das coisas, para a 
qual as operadoras olham com 
grande interesse. Lá estão as 
suas esperanças nesse cenário 
de lucros minguantes: cidades 
inteligentes, carros conectados 
à sinalização, refrigeradores, 
cafeteiras, micro-ondas, 
aparelhos de TV, câmeras de 
monitoramento, lâmpadas, 
drones, sensores de todos os 
tipos em toda a espécie de 
elementos do cotidiano – a 
maioria controlada através de 
smartphones.” 

Cora Rónai, 
colunista do jornal O Globo

A maioria dos 
estacionamentos deixará 
de ser necessária. 

As ruas ficarão mais 
limpas, ganharão espaço. 
Imagine os restaurantes 
e lojas com dificuldades 
de atrair clientes por falta 
de estacionamento. Esse 
problema desaparece. Pense 
também que, se transporte 
se tornar um serviço, 
precisaremos de apenas 
20% dos carros que temos 
rodando hoje no mundo. 
Então, talvez a grande 
empresa do setor seja o 
Uber. E como mudará a 
indústria da construção civil 
se garagens deixarem de ser 
necessárias?” 

Sebastian Thrun, 
fundador da Google X

“ “
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A Sompo Seguros realizou uma série 
de atividades de relacionamento com o 
corretor de seguros durante a sua partici-
pação no XVII Congresso dos Correto-
res de Seguros (Conec), que aconteceu 
em outubro no Palácio das Convenções 
do Anhembi, na capital paulista. 

A iniciativa teve como principal ob-
jetivo reforçar a comunicação do nome 
e marca da companhia desde julho deste 
ano, alinhados com os da multinacional 
do qual é subsidiária. “Em 2016, a es-
tratégia de negócios da Sompo Seguros 
conta com uma série de novidades, que 
incluem não só o lançamento e comu-
nicação da nova marca, mas também 
de novos produtos numa escala pratica-
mente mensal. O Conec foi uma oportu-
nidade perfeita para estarmos reunidos 
com os corretores de seguros e, mais 
uma vez, dividirmos com eles os lan-
çamentos da companhia”, destaca Farid 
Eid Filho, Chief Underwriting Officer 
(CUO) da seguradora.

Os executivos da Sompo estiveram 
no evento para recepcionar e apresentar 
as perspectivas e oportunidades de ne-
gócios para esses parceiros. “Tivemos 

a chance de atender corretores vindos 
de todas as regiões do país, trocar ex-
periências e reforçar nossas estratégias 
de abrir novas frentes de negócios para 
conquistar cada vez mais corretores e 
segurados de todo o Brasil”, comple-
menta Fernando Grossi, Diretor Comer-
cial da Sompo Seguros.

Francisco Caiuby Vidigal Filho, 
diretor-presidente da Sompo, foi um 
dos participantes do painel “O Futuro 
da Corretagem de Seguros”. No debate 
entre executivos de seguradoras, media-
do pelo 1º vice-presidente do Sincor-
-SP, Boris Ber, Kiko deixou claro que 
a Sompo está confiante em relação ao 
crescimento do segmento de seguros. 

Além disso, destacou que o corretor 
deve estar atento às novas tecnologias, 
que podem ser aliadas para a busca de 
oportunidades de negócios, e da impor-
tância de os corretores incentivarem os 
jovens a conhecer e investir numa car-
reira no setor, para que as corretoras 
de seguros não enfrentem o problema 
de falta de executivos para a sucessão 
empresarial, sobretudo nas empresas de 
administração familiar. 

SOMPO 
CONSOLIDA 

MARCA 

Francisco Caiuby 
Vidigal Filho, 

diretor-presidente 
da seguradora, foi 

um dos participantes 
do painel “O Futuro 

da Corretagem 
de Seguros”, e 

deixou claro que 
a companhia está 

confiante em relação 
ao crescimento do 

mercado de seguros.

“ ” 
A estratégia da companhia conta com uma série de novidades, que 
incluem não só o lançamento e comunicação da nova marca, mas 
também de novos produtos em escala mensal. O Conec foi uma 
oportunidade perfeita para nos reunirmos com os corretores.

Farid Eid Filho,  CUO da Sompo Seguros

DURANTE XVII CONEC

Exposeg

O estande da Sompo na Exposeg foi palco de 
atrações inusitadas para os profissionais durante o 
evento. Uma delas foi a experiência 3D, na qual o 
visitante posava para uma foto e sua imagem era 
inserida em um comercial de TV da Sompo, que 
faz parte da campanha de comunicação da marca 
e está no ar em todo o Brasil. Além disso, os mais 
corajosos puderam vivenciar a experiência de um 
passeio numa montanha russa em 3D. 



14 15
                                             

PAINEL

O XVII Congresso dos Corretores de 
Seguros, realizado em outubro, em São 
Paulo, foi marcada pelo pronunciamento de 
autoridades e principais lideranças do mer-
cado de seguros. 

Para o presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, o setor contribui para o de-
senvolvimento sustentável, pois gera cer-
ca de R$ 800 bilhões em ativos por ano. 
Apesar da situação econômica e política 
do país, o executivo afirmou que o setor 
deve fechar o ano com crescimento em 
torno de 8% a 10%. 

Já para o líder da Fenacor, Armando 
Vergilio, o mercado tem apresentado cres-
cimento, mas não o suficiente. “Os riscos 
continuam batendo à nossa porta e as pesso-
as precisam estar seguradas. Está em nossas 
mãos o poder de construir uma agenda posi-
tiva”, disse. O anfitrião Alexandre Camillo, 
presidente do Sincor-SP, ressaltou que o seg-
mento precisa de união para se desenvolver. 
“Temos nos aproximado de outros setores e 
promovido o diálogo e trabalhos conjuntos 
com órgãos como OAB e Sebrae”, informou.

O presidente da Escola Nacional de Se-
guros, Robert Bittar, defendeu a criação de 
uma agenda de forma macro, que atenda 
a todos os segmentos e promova o cres-
cimento do mercado e do Brasil. Por fim, 
Joaquim Mendanha, titular da Susep, afir-
mou que “a educação financeira tem papel 
relevante para expor à sociedade o quanto 
é importante dispor de um mercado de se-
guros sólido, eficaz e pronto para atender 
diferentes demandas”. 

Uma pesquisa da Icatu Seguros revelou que as pessoas superestimam o 
custo de um seguro de Vida em até 150%. O estudo analisou a percepção 
dos consumidores a respeito do valor de um seguro tradicional, com cober-
tura de morte com capital de R$ 200 mil, invalidez com capital de R$ 300 
mil e assistência funeral de R$ 5.500; e um de coberturas em vida, com 
cobertura de doenças graves no valor de R$ 100 mil, invalidez com capital 
de R$ 300 mil e assistência 2ª opinião médica.   

No primeiro caso, 62% escolheram um preço de 50% a 150% mais caro 
do que o cobrado. Para um homem de 30 anos em boa condição de saúde, 
por exemplo, o prêmio seria de R$ 75,00, mas 30% das pessoas nessa faixa 
etária estimaram um custo de R$ 187,00. Chama atenção a percepção dos 
mais jovens: na faixa de 18 a 25 anos, 42% acham que um seguro para ele 
custaria bem mais que o dobro do preço real. 

Sobre o produto com coberturas em vida, 70% dos entrevistados tam-
bém responderam um valor de 50% a 150% mais caro. Para um homem 
com as características citadas, esse produto sairia em torno de R$ 49,00. 
Entretanto, 40% das pessoas previam que ele custaria R$ 123,00. Na faixa 
dos mais jovens, a diferença é ainda maior: 58% superestimam o custo em 
bem mais que o dobro do praticado. 

“O seguro da Vida é umas das ferramentas mais importantes de um pla-
nejamento financeiro e a percepção errada de preço pode criar mais uma 
barreira para o interesse, além da cultural. O mercado precisa atuar ainda 
mais para melhorar o entendimento dos consumidores sobre o produto, 
mostrando o verdadeiro custo e o benefício de se proteger a própria vida 
e a família”, pondera Aura Rebelo, diretora de Marketing e Canais da se-
guradora. 

Das 300 pessoas ouvidas, metade foram homens e metade foram mulhe-
res, sendo 49% da faixa etária entre 18 e 35 anos e 51% entre 36 e 64 anos. 
A maior abrangência ficou na classe AB, com 65%, e 35% da classe C.

Com apenas quatro anos de atuação, a Suhai Seguradora 
recebeu o reconhecimento da mais importante publicação 
econômica do País: o Valor Econômico. O diretor comercial 
da companhia, Robson Tricarico, atribui a excelente perfor-
mance, num ano de crise, como faz questão de frisar, devido 
à parceria que a empresa mantém com as assessorias e cor-
retores de seguros, que acreditaram no produto exclusivo de 
roubo e furto para motos, veículos de mais  de 10 anos de uso, 
tunados e rebaixados, blindados, esportivos, pick-ups, vans, 
taxis, Uber e perfis jovens.

“Somos especialistas nesta cobertura, reconhecida como a 
de maior preocupação dos consumidores, conforme apontou 
pesquisa realizada pela seguradora”, revela Robson. De acor-
do com ele, a cobertura exclusiva de furto e roubo é essencial 
para quem possui um veículo sem aceitação ou com preço alto 
para cobertura compreensiva, pois o custo do seguro Suhai 
pode chegar a até 80% menos em relação ao seguro completo.

O foco em um produto único permite à seguradora, segun-
do o executivo, manter não só um custo acessível, mas tam-
bém uma sinistralidade controlada e uma identidade com o 

cliente que busca um seguro alternativo.
Por todos esses motivos, o diretor comercial convoca no-

vos corretores a integrarem a equipe vitoriosa da companhia. 
“Nosso produto é diferenciado e já obteve aprovação integral 
do consumidor e de mais de 15 mil corretoras”, afirma.

Os corretores que desejarem se cadastrar na Suhai devem 
acessar o site da companhia no endereço: www.suhaisegura-
dora.com. O processo é simples, rápido e desburocratizado.

A diretoria da Aconseg-RJ e os ti-
tulares de suas associadas participa-
ram, em setembro, da despedida do 
então titular da sucursal assessorias 
do Rio de Janeiro, Emerson Barbosa 
Vieira. Ele é agora responsável pela 
sucursal Fortaleza, e quem assumiu 
o cargo na capital fluminense foi 
Emanuel Paiva. Para o presidente 
da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Bae-
ta Neves, a ocasião foi “uma ótima 
oportunidade para agradecer o bom 
relacionamento comercial e desejar 
sucesso na nova empreitada, além de 
conhecer o novo gerente”. 

Com a aprovação das alterações propostas para o Seguro Auto Popular em setem-
bro, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) regulamentou um produto que, 
segundo estudos preliminares do mercado, pode oferecer desconto médio de 10% a 
15% em relação ao seguro tradicional. A cereja do bolo veio com o ajuste publicado 
em conjunto com o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que adicionou a 
possibilidade do uso de peças genéricas.

De acordo com o vice-presidente da FenSeg, Eduardo Dal Ri, a intenção do órgão 
é garantir que haja oferta de peças para atender a demanda das seguradoras, o que nem 
sempre é possível somente por meio das empresas legais de desmontagem. “As peças 
genéricas, desde que tenham as mesmas especificações técnicas da fabricante do veí-
culo, são uma alternativa”, diz o executivo, que também é VP de Auto e Massificados 
da SulAmérica.

A autarquia esclareceu que a permissão do uso de peças oriundas de desmontagem 
não afasta a utilização de peças de reposição adequadas e novas, além de assegurar 
ao segurado informações claras, suficientes e destacadas acerca da procedência e da 
adequação do produto. 

O seguro popular tem por objetivo atrair clientes que até então não faziam seguro 
de automóvel devido ao custo. “O público que iremos atingir é o das classes B e C, e 
não da D e E, que têm outros focos de consumo. E o produto terá de ter uma lingua-
gem muito clara e transparente para que o segurado tenha consciência de quais são os 
seus direitos”, disse Dal Ri, referindo-se à questão da judicialização.

XVII CONECSUHAI SEGURADORA 
ENTRE AS 50 MAIORES 

DO VALOR

MUDANÇA NA 
SUCURSAL 

ASSESSORIAS 
DA BRADESCO 

SEGUROS

SUSEP APROVA SEGURO AUTO POPULAR

MAIORIA DAS PESSOAS 
SUPERESTIMA O PREÇO DO 

SEGURO DE VIDA
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Com organização do Sincor-RJ, 6ª edição 
do Encontro de Corretores de Seguros do 
Estado do Rio de Janeiro (Enconseg) reuniu 
mais de 600 profissionais do setor em outubro 
deste ano. O evento, que é o maior do mercado 
segurador da região, contou com palestras so-
bre cenário econômico e estratégia de vendas, 
entre outros temas relevantes para o setor.

O papel do corretor de seguros em uma 
sociedade cada vez mais impactada por no-
vas tecnologias foi o tema da palestra mi-
nistrada pelo presidente da SulAmérica, 
Gabriel Portella. A apresentação do execu-
tivo destacou a importância da categoria, 
desde o surgimento da profissão até os dias 
de hoje, para disseminar uma cultura de 
proteção e fomentar a expansão do mercado 
segurador no Brasil. 

Na análise de Portella, a consolidação des-
te profissional como principal canal de dis-
tribuição de produtos de seguros, a partir da 

década de 1990, foi um dos pilares do expres-
sivo crescimento da indústria seguradora des-
de então, em conjunto com a estabilização da 
moeda, a progressiva melhora da economia, a 
diversificação do portfólio de seguros e as mu-
danças regulatórias que marcaram o período.

Ele acredita que o mercado segurador vive 
hoje um novo momento de disrupção – des-
ta vez, provocada pelas profundas transfor-
mações que as inovações tecnológicas estão 
trazendo para os negócios e para o compor-
tamento dos clientes, cada vez mais conecta-
dos, informados e exigentes. “Neste mundo 
novo, repleto de oportunidades e desafios 
para os players do mercado segurador, as fer-
ramentas digitais podem e devem ser utiliza-
das pelo corretor, que permanece o elo cen-
tral da cadeia, para conhecer ainda melhor o 
cliente e intensificar o relacionamento com 
ele, buscando agregar valor à relação e fideli-
zar a carteira”, explica.

• Preços até 80% mais baixos em relação  
 aos seguros tradicionais.

• Produto alternativo para quem não consegue 
 fazer o seguro compreensivo.

• Aceitação de todos os modelos de veículo  
 (moto, carro, van e caminhão leve).

• Sem restrição de marca, modelo ou ano.

• Aceitação de modelos blindados, 
 tunados e rebaixados.

• Comissão de até 30%.

• Perfil simplificado (somente cinco perguntas).

• Sistema de cotação ágil, on-line 
 e sem burocracia.

• Assistência 24 horas em todo o Brasil.

SEGURO EXCLUSIVO DE FURTO E ROUBO
ALGUMAS VANTAGENS:

www.suhaiseguradora.com

CONVITE
NÃO PERCA MAIS 

NEGÓCIOS. FAÇA JÁ O SEU 
CADASTRO NA SUHAI!

É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.

O papel do corretor 
como agente da 
transformação social

Dados oficiais da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) indicam que o 
Rio de Janeiro conta com os serviços de 
aproximadamente 12.300 corretores de se-
guros para a proteção e o amparo de sua 
população, das suas empresas e das grandes 
obras realizadas no estado, seja pelo setor 
público ou privado.

Nesse contingente, há pouco mais de 3,7 
mil empresas corretoras de seguros, de di-
ferentes portes.

Os 8,6 mil restantes atuam como pessoas 
físicas, muitas vezes enfrentando barreiras 
muito difíceis, superadas apenas com extre-
ma dedicação, empenho e profissionalismo.

Na guerra diária para assegurar o seu es-
paço no mercado, enfrentando a concorrên-
cia de quem já tem uma forte estrutura para 
respaldar o seu trabalho e, algumas vezes, 
posturas discriminatórias de determinadas 
seguradoras, especialmente no que se refe-
re aos valores diferenciados da comissão de 
corretagem, o pequeno corretor conta com 
o amparo do Sincor-RJ, que oferece as in-
dispensáveis assessorias jurídica, contábil e 
administrativa para que esses profissionais 
possam dedicar todo o seu tempo para a 
prospecção de novos negócios e a fideliza-
ção dos seus clientes.

É importante também o papel que cabe 
nesse processo às empresas que prestam ser-
viços para corretores. E a relevância desse 
segmento crescerá se houver o indispensável 
foco na prestação de um serviço de qualida-
de. Essas empresas precisam ser vistas pelos 
corretores como necessárias. E devem estar 
atentas à avaliação do corretor, corrigindo, 
se for o caso, eventuais distorções.

Assim, crescerá no negócio não quem ti-
ver mais corretores na sua base, mas aquele 
que prestar o melhor serviço.

Esse segmento que surgiu a reboque 
do esvaziamento das áreas comerciais das 
seguradoras tem um grande caminho pela 
frente. E o seu sucesso vai depender ba-
sicamente do grau da avaliação feita pe-
los clientes, os corretores de seguros, que 
merecem todo o apoio necessário, pois são 
agentes da transformação social que o Bra-
sil precisa para atingir um estágio adequado 
de desenvolvimento econômico sustentado.

Pois, não pode haver uma economia for-
te sem um mercado de seguro expressivo, 
que estenda uma ampla rede de proteção 
securitária para todos os segmentos da so-
ciedade, particularmente os mais pobres.

A missão que cabe ao corretor de segu-
ros é ajudar a resolver um dos males que 
estão no cerne de todos os problemas que o 
Brasil enfrenta: a baixa penetração do segu-
ro, ainda muito pouco conhecido e compre-
endido por parte expressiva da população.

Então, é preciso dotar essa categoria de 
todas as ferramentas disponíveis para que 
ela possa cumprir o seu papel.

O corretor também deve investir ao má-
ximo no conhecimento e na qualificação 
para estar apto a ser o protagonista desse 
processo.

A categoria tem diante de si várias ja-
nelas de oportunidades, incluindo o maior 
mercado do mundo, que é a proteção para 
o futuro das pessoas, através de planos de 
previdência complementar e seguros de 
pessoas adequados a cada público.

O corretor não pode perder o trem da 
história, como já perdeu uma vez, no passa-
do, ao não avaliar adequadamente o poten-
cial da saúde suplementar. A hora é agora. 
Mãos à obra!

*Henrique Brandão é presidente do Sincor-RJ

ARTIGO| HENRIQUE BRANDÃO
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Você sabia que o corretor de seguros 
é o único representante legal junto às 
seguradoras, que tem a condição obri-
gatória de atender ao consumidor com 
competência, independência e fidelida-
de? Para os profissionais do mercado, a 
pergunta pode parecer óbvia, mas nem 
todos os potenciais segurados conhe-
cem a importância da atuação desse in-
termediário. Foi pensando nisso que a 
Associação das Empresas de Assessoria 
e Consultoria de Seguros do Estado do 
Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) lançou a 
campanha Corretor Certo.

Como forma de comemorar o Dia do 
Corretor de Seguros, em 12 de outubro, a 
entidade produziu um kit de divulgação gra-
tuito. Por meio do hotsite www.corretorcer-
to.com, uma rápida inscrição dá acesso ao 
material, que contém um Selo Certificador 
para inserção em sites, banners e assinaturas 
de e-mail, um Certificado Digitalizado que 
manifesta o apoio da Aconseg-RJ ao corre-
tor e um infográfico com importantes dados 
sobre a atuação desses profissionais. 

Entre eles, o expressivo total de 
mais de 100 mil corretores espalhados 
hoje pelo Brasil, sendo cerca de 43 mil 
em São Paulo, 12 mil no Rio de Janei-
ro e 8.800 em Minas Gerais. Segundo o 
presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe 
Baeta Neves, a iniciativa tem o objetivo 
de prestigiar a profissão do corretor de 
seguros, valorizando suas estratégias de 
comunicação com os segurados e futuros 
clientes. “É preciso que estes profissio-
nais tenham meios efetivos de mostrar 
que se diferenciam de canais de distri-
buição alternativos, como agentes ban-

cários, empresas de proteção veicular, 
internet, entre outros”, explica.

Em menos de 24h após o lançamen-
to da campanha, mais de 650 correto-
res já haviam se inscrito para receber o 
material. O hotsite continua disponível 
para aqueles que ainda não aproveita-
ram a oportunidade. 

VALORIZANDO 
O CORRETOR

CAMPANHA 
CORRETOR 

CERTO:
“ 

” 
É preciso que estes profissionais tenham meios efetivos 
de mostrar que se diferenciam de canais de distribuição 
alternativos, como agentes bancários, empresas de 
proteção veicular, internet, entre outros.

Luiz Philipe Baeta Neves,  presidente da Aconseg-RJ

Iniciativa inédita 
da Aconseg-RJ 

que disponibiliza 
kit de divulgação 
para corretores 
de todo o Brasil 
já havia recebido 

mais de 650 
inscrições em 
menos de 24h 

após o seu 
lançamento.

Além do 
infográfico 

ao lado, 
o kit  gratuito 
contém um 
Certificado 
digitalizado, 

Selo 
Certificador 

para inserção 
em sites, 
banners e 

assinaturas 
de e-mail 

personalizadas 
com o slogan 
da campanha

Luiz Philipe 
Baeta Neves, 
presidente da 
Aconseg-RJ
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Hoje, 56,3% dos profissionais do 
mercado de seguros são mulheres. Já em 
cargos executivos, elas correspondem a 
apenas 28%. Nos gerenciais, a 39%. E, de 
todos os funcionários de uma seguradora, 
4,7% dos homens se tornam executivos, 
contra 1,4% das colaboradoras. Ou seja: 
a probabilidade de um homem se tornar 
executivo é quase 3,5 vezes maior do que 
uma mulher.

Os números, levantados pelo 2º Estu-
do Mulheres no Mercado de Seguros no 
Brasil, da Escola Nacional de Seguros, 
mostram que o cenário não mudou muito 
desde 2013, quando foi realizada a pri-
meira versão.

“As mulheres não precisam de políticas 
específicas de promoção, mas devem ter 
oportunidades de ascensão profissional por 
meritocracia e sem discriminação”, afirma 
a diretora de Ensino Técnico da Escola e 
coordenadora da pesquisa, Maria Helena 
Monteiro. Para ela, a estabilidade dos da-
dos também pode estar relacionada ao fato 
de que as mulheres ainda são afetadas por 
outras escolhas, relativas aos cuidados com 
os filhos, idosos e atividades do lar.

A executiva diz que essa situação re-
flete diretamente nos salários. O valor re-
cebido pela ala feminina equivale a 72% 
do valor médio da remuneração dos ho-

mens. “Isso é devido, principalmente, aos 
tipos de cargos ocupados pelas mulheres, 
na base da hierarquia, e à baixa progres-
são de carreira. Esse número é bastante 
similar ao de outras categorias, e em pra-
ticamente todos os lugares do mundo”, 
informa.

Ainda assim, Maria Helena acredita 
que há motivos para cultivar expectativas 
otimistas quanto à participação das mu-
lheres no mercado segurador. “Sabemos 
que a situação só tende a melhorar, apesar 
de sabermos que os desafios são maiores 
para as mulheres, ao conciliarem profis-
são e família. Há uma forte percepção de 
que não há nenhum preconceito com rela-
ção à mulher corretora de seguros, o que é 
uma ótima noticia. Isso certamente gerará 
uma ‘contaminação positiva’ em todo o 
mercado”, aposta.

No estudo lançado em outubro, parti-
ciparam 18 empresas e foram realizadas 
316 entrevistas de origens diversas, além 
de avaliações de indicadores sociais e 
econômicos e comparações com outros 
setores. A diretora da Escola Nacional de 
Seguros convoca, para as próximas ver-
sões, mais empresas e mais mulheres a 
participarem com dados e opiniões, para 
que o estudo atinja seu objetivo com cada 
vez mais precisão.

PERDEM NA HIERARQUIA

MULHERES SÃO 
MAIORIA EM 

SEGUROS,MAS

2ª edição de 
estudo realizado 

pela Escola 
Nacional de 

Seguros sobre 
a evolução 
feminina no 
setor mostra 
que cargos 

de gerência e 
executivos ainda 
são desafio para 
elas, realidade 
que afeta sua 
média salarial, 

hoje equilavente 
a 72% do valor 
recebido pelos 

homens.

“ ” 
As mulheres não precisam de políticas específicas de 
promoção, mas devem ter oportunidades de ascensão 
profissional por meritocracia e sem discriminação.

Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino Técnico da 
Escola e coordenadora da pesquisa

Maria Helena Monteiro

V O C Ê

S E M P R E

B E M.

sompo.com.br

A SOMPO Seguros chegou ao Brasil. E já começa sua trajetória no País contando 

com os mais de 70 anos de experiência da Yasuda Marítima. A SOMPO traz o comprometimento 

japonês para o nosso mercado, porque ele é um detalhe que faz a diferença na nossa relação 

de confiança com você, corretor. Queremos que a sua história de sucesso com a Yasuda Marítima 

seja só o começo de uma nova história chamada SOMPO.  

C O M  A  N O S S A  P A R C E R I A ,

U M A  D A S  M A I O R E S 

S E G U R A D O R A S  D O  J A P Ã O 

V A I  S E  T O R N A R  U M A 

D A S  M A I O R E S  D O  B R A S I L .
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De acordo com o último censo demo-
gráfico realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a po-
pulação de pessoas com 60 anos ou mais 
no país era de aproximadamente 20 mi-
lhões de pessoas em 2010, equivalendo a 
10% do total. Até 2050, a estimativa é que 
esse número triplique, o que significa que, 
a cada grupo de dez brasileiros, três serão 
idosos.

Lançado de forma pioneira pelo Grupo 
Bradesco Seguros seis anos atrás, a par-
tir de pesquisa com cidadãos longevos de 
Copacabana, que já em 2010 possuía alta 
proporção de idosos, o programa “Por-
teiro Amigo do Idoso” está hoje presente 
nas principais cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 
No Rio de Janeiro, começou em Copaca-
bana e foi expandido para Botafogo, Fla-
mengo, Laranjeiras e Tijuca ao longo dos 
anos. Em março de 2017, será lançado em 
Ipanema.

Com mais de 2 mil porteiros capaci-
tados em 106 turmas concluídas até  no-
vembro deste ano, o programa se firma 
como uma importante iniciativa dedicada 

a capacitar uma categoria profissional a 
oferecer soluções e cuidados adequados 
às necessidades dos idosos.

“O programa faz parte do compromis-
so do Grupo com ações que incentivem a 
conquista da longevidade com qualidade 
de vida, saúde e bem-estar. Essa iniciativa 
contribui também para que os porteiros se 
tornem ainda mais amigos dos idosos e 
entendam o processo de envelhecimento 
em todos os seus aspectos”, explica Eugê-
nio Velasques, diretor do Grupo Bradesco 
Seguros.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto 
para o Desenvolvimento do Investimento 
Social (IDIS) com participantes do curso 
revelou que 86% tiveram suas expectati-
vas superadas, 92% avaliaram o programa 
“Porteiro Amigo do Idoso” como ótimo e 
92% o recomendariam a outros profissio-
nais. 

A metodologia de ensino, desenvol-
vida pelo Senac RJ, inclui uma vivência 
para que os alunos aprendam a se colocar 
no lugar dos mais velhos. Óculos para di-
ficultar a visão, pesos nos pés e aparelho 
auricular, entre outros artifícios, são utili-
zados de forma que os porteiros sintam as 
limitações da idade e reflitam sobre as di-
ficuldades enfrentadas por eles. As aulas, 
inteiramente gratuitas, são distribuídas 
em três dias – cada aula tem quatro horas. 
Para participar do programa, o porteiro 
deve estar autorizado pelo síndico.

A iniciativa foi desenvolvida sob a 
orientação do médico e pesquisador em 
saúde pública Alexandre Kalache, conse-
lheiro sênior sobre Envelhecimento Glo-
bal da Academia de Medicina de Nova 
York (The New York Academy of Medi-
cine), ex-coordenador de programas de 
envelhecimento da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e consultor do Grupo 
para questões relacionadas à longevidade.

“PORTEIRO AMIGO DO IDOSO”

CAPACITAÇÃO 
PARA 

ATENDIMENTO

Lançada há seis 
anos, iniciativa 

pioneira e 
gratuita do Grupo 
Bradesco Seguros 

já capacitou 
mais de 2 mil 

profissionais de 
portaria.

“ 
” 

O programa faz parte do compromisso do Grupo com ações que 
incentivem a conquista da longevidade com qualidade de vida, 
saúde e bem-estar. E contribui também para que os porteiros 
entendam o processo de envelhecimento em todos os seus aspectos.

Eugênio Velasques, diretor do Grupo Bradesco Seguros.

Programa 
representa o 
1º Diploma 
para muitos 

porteiros

Com Tokio Marine Residencial Premiado, 
seus negócios não tiram férias.
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CURSOS DE 
EXTENSÃO
A Escola Nacional de Seguros 
oferece cursos de extensão para 
profissionais que desejam aprofundar 
conhecimentos e se preparar para 
encarar o mercado da melhor forma.

Com conteúdo prático que pode 
ser aplicado no dia a dia, os cursos 
são destinados a quem deseja 
rever e aprimorar suas atividades 
profissionais, além de interagir com 
especialistas da área. 

A carga horária varia entre 12h/a e 
24h/a e a duração média é de duas 
semanas.

ÁREAS DE CONHECIMENTO DOS CURSOS:

Estratégia Empresarial | Compliance | Direito do Resseguro | Direto do Seguro
Gerência de Riscos | Microsseguro | Previdência Complementar Aberta

Resseguro| Saúde Suplementar | Seguros

Mais informações: 
www.funenseg.org.br
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